
DJEČJI VRTIĆ „MALEŠNICA“ 

Zagreb, A. T. Mimare 34 
 

 

KLASA: 601-02/22-05/10 

URBROJ: 251-617-04-22-4 

Zagreb, 15. srpnja 2022.  
 

 

U skladu s čl. 10. st. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića „Malešnica“ objavljuje 
 

OBAVIJEST 
o zaključcima i službenim dokumentima usvojenim na sjednici Upravnog vijeća 

 

 

 

Na 12. sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Malešnica“, održanoj dana 12. srpnja 2022. s početkom u 17,00 sati, 

redoslijedom predloženog i prihvaćenog dnevnog reda, doneseno je sljedeće: 

 

D n e v n i    r e d 

 

1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća DV Malešnica; 

2. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Malešnica“ – razgovor s kandidatkinjama; 

3. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Malešnica“. 

 

Ad 1. 

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 11. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad 2. 

Članovi Upravnog vijeća pristupaju razgovoru s kandidatkinjama J. P. F. i M. B. Kandidatkinja S. O. odustala 

je od prijave na natječaj. 
 

Ad 3. 

Na temelju Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja (9. sjednica Upravnog vijeća, KLASA: 601-02/22-

05/07, URBROJ: 251-617-04-22-03 od 9. lipnja 2022. godine), raspisanog Natječaja za imenovanje 

ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Malešnica“ od dana 10. lipnja 2022. godine, objavljenog na mrežnim stranicama 

Dječjeg vrtića „Malešnica“, mrežnim stranicama Grada Zagreba i u ,,Narodnim novinamaˮ broj: 68/2022 od 

15. lipnja 2022., a sukladno članku 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članku 43. stavku 1. točki 5. te člancima 50., 51. i 52. Statuta Dječjeg 

vrtića „Malešnica“ (KLASA: 601-02/20-02/16, URBROJ: 251-617-04-20-01 od 30.11.2020.), nakon provjere 

pristigle natječajne dokumentacije (11. sjednica Upravnog vijeća, KLASA: 601-02/22-05/09 URBROJ: 251-

617-04-22-2 od 7. srpnja 2022.) i provedenih razgovora s dvije kandidatkinje te povlačenja kandidature jedne 

kandidatkinje, a nakon provedene rasprave,  

 

Upravno vijeće jednoglasno sa četiri (4) glasa “ZA” utvrđuje  

 

PRIJEDLOG 

 

za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića „Malešnica“ predlaže se kandidatkinja Jadranka Palac Filipović, 

VSS, prof. pedagogije, na vrijeme od pet (5) godina s početkom rada od 11. studenog 2022. godine. 

 

 

 



Sjednica je završila u 19,45 sati. 

 
                                                          

          PREDSJEDNICA 

                                                                                                             UPRAVNOG VIJEĆA 

 

                                                                             Renata Sinković, v.r. 


